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Maig 2016 
 

Escola La Maquinista 

 

 

Cap somiador és massa petit, ni cap somni és massa gran. 

                                                           Escola del segle XXI 

 

ESCOLA NOVA SEGLE 21 

El Centre Unesco de Catalunya i la Fundació Jaume Bofill, han engegat aquest projecte, en el que 
participem 26 centres amb pràctiques avançades, per contribuir a l’actualització del sistema educatiu.  
Volem felicitar a tota la comunitat educativa per aquest reconeixement i fer arribar el nostre agraïment 
a cadascun dels membres, de tots i cadascun dels col·lectius, alumnat, equip pedagògic i persones 
treballadores, estudiants, voluntariat i famílies, per la implicació en la qualitat de la tasca educativa. 
Us convidem a visitar la web: http://www.escolanova21.cat 

ACTIVITATS I SORTIDES 

2 de maig. Cantània. L’activitat es realitzarà a l’Auditori. L’alumnat de 5è sortirà de l’escola a les 
13:45h acompanyat del professorat. La tornada serà a càrrec de les famílies. 
3 de maig. L’alumnat de 3r anirà a l’Anella Olímpica a realitzar l’activitat de la cursa d’orientació. El 
desplaçament es farà en autocar. Es tracta d’una sortida matinal. 
10 i 11 de maig. L’alumnat d’Educació Infantil marxa de colònies al Mas Gorgoll, Palamós. Si encara 
no ho heu fet, penseu en realitzar el pagament i confirmar l’assitència.  
18 de maig. L’alumnat de 5è gaudirà de l’obra de teatre en llengua anglesa “Alice”, al SAT. 
 

5a FIRA DEL COMERÇ 

L’alumnat, a partir de P4, està treballant en la constitució de les seves cooperatives i els productes 
que volen comercialitzar.  

La fira, en la que es posen a la venda els diferents productes, es un dels punts culminants del projecte. 
El 27 de maig a partir de les 15:30h, obrirem les portes de l’escola, per tal que amics i familiars en 
pugueu gaudir i participar.  

 

Sao Paulo, 1, 08030 - Barcelona.  

Tel: 933 118 438 • Fax: 933 459 709  

escola@escolalamaquinista.cat 

 

INDEX 

ESCOLA NOVA SEGLE 21 

ACTIVITATS I SORTIDES 

5ª FIRA DEL COMERÇ 

UNIVERSITAT DEL TEMPS 
LLIURE 

PLENARI +EDUCACIÓ 

VOTACIONS JORNADA 
CONTINUADA 

RECORDEM 

 

 

 

 

CALENDARI ESCOLAR  
inici de les classes: 

14 de setembre de 2015 
vacances de Nadal: 

Del 23 de desembre de 2015 al 7 
de gener de 2016 
vacances de Setmana Santa. 

Del 21 al 28 de març de 2016 
acaben les classes: 

21 de juny de 2016 
Festes de lliure disposició:  

7 de desembre, 8 de gener, 8 de 
febrer i 13 de maig. 
 

http://www.escolanova21.cat/
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UNIVERSITAT DEL TEMPS LLIURE 

Centre Cívic Baró de Viver  
- Cicle de concerts Música BCN  
- Teatre familiar: consultar la web: 

http://ccivics.bcn.cat/barodeviver 
 

Biblioteca de l’escola La Maquinista  
- “Contes del món” (3-12 anys): 20 de maig a les 17h 
Reservar al correu biblioteca@escolalamaquinista.cat  
 
Comissió de salut de l’escola La Maquinista 
- Berenars saludables (3-6 anys) 6 de maig a les 17h. 
Reservar al correu salut@escolalamaquinista.cat 
 
Centre d’estudis Ignasi Iglésias 
- Esmorzar i passeig nostàlgic pel rec comtal. (22 de maig a 

les 9:45h.) 
Reservar al correu escola@escolalamaquinista.cat 
 
Casa de les aigües de Montcada i Reixac 
Gimcana teatralitzada “A tota màquina” (de  4 a 12 anys): 7 de 
maig a les 12h 
Reservar al correu: auracultural@gmail.com 
 
Centre cívic de sant Andreu 
- Taller “L’exòtica invasiva” (de 4-9 anys) (14 de maig a les 

11:30h) 
Reservar per telèfon o a través del correu 
sac@santandreucontemporani.org / 933119953 
 
Casal de barri Congrés-Indians 
- Espectacles infantils (Dissabtes a les 12h. Programació 

trimestral) 
 

Casal de barri Sant Andreu (Recinte Fabra i Coats) 
- Orelletes gran concert per a gent petita: (de 6-12 anys): últim 

dissabte de mes a les 12h. 
 

Coordinadora d’AMPAs de Sant Andreu 
- III Cursa solidaria per l’educació pública. (de 0 a 18 anys). 4 

de juny a les 16h. 
Fer la inscripció a coorsantandreu@gmail.com 

 
A més de l’oferta de les biblioteques i el centre cívic de Navas. 
Consultar més detalls a la web http://meseducacio.cat/. 
 

PLENARI +EDUCACIÓ  

Tenim el plaer de convidar-vos al 8è plenari del projecte 
+Educació, que tindrà lloc el dissabte 21 de maig de les 10h a 13h 
al Campus Mundet de la UB. La participació en la Universitat del 
temps lliure, tindrà un protagonisme destacat. En el darrer full 
trobareu la inscripció pel proper plenari que podeu fer-nos arribar 
a través de les mestres.   
 

VOTACIONS JORNADA CONTINUADA 

El proper 20 de maig podreu votar sobre la jornada continuada a 
l’escola. Properament rebreu els fulls que detallen la proposta i les 
paperetes per la votació. Tenim en compte el total del cens dels 
tutors del centre i la possibilitat de delegar el vot a l’altre tutor legal 
de l’alumne/a. No cal dir que és molt important la participació de 
tothom. 

RECORDEM 

Entrades i sortides 

Les entrades generals i la sortida al migdia es continuaran fent pel 
carrer Ferran Junoy. Entre hores, la porta d’accés continuarà sent 
pel carrer Sao Paulo. 

A la tarda les famílies que heu de recollir els infants d’educació 
infantil, accedireu per la porta de Sao Paulo, que s’obrirà a les 
16:20h.  

L’alumnat de primària, sortirà per la porta de Ferran Junoy a 
les 16:30h. Cal que les famílies els espereu a la porta de 
l’escola.  

Les famílies que heu de recollir infants d’educació infantil i de 
primària, entrareu per la porta de Sao Paulo per recollir 
l’alumne d’educació infantil i sortireu per aquesta mateixa 
porta per esperar l’alumnat de primària a la porta de Ferran 
Junoy. 

Atenció a les famílies 
Sempre que vulgueu una entrevista amb el tutor o tutora dels 
vostres fills/es estarem a la vostra disposició els dijous de 12:30 a 
13:30. És convenient fer una nota  a l’agenda de l’alumne per 
concertar l’entrevista. 
D’altra banda els tutors us citaran per a una entrevista al llarg del 
curs. 
Direcció i secretària: 
Dilluns i dimecres de 9h a 12:30h, dijous i divendres de 15h a 
16:30h). Preguem que respecteu aquest horaris per no entorpir les 
activitats lectives.  
 
Espai migdia 
Pagaments de menjador 
Per tal d'evitar els diners en efectiu a l'escola volem demanar-vos 
que aquelles persones que no teniu els rebuts domiciliats feu 
transferència bancària o feu els pagaments a través del caixer 
automàtic, posant el nom cognoms i curs de l'alumne/s. (Mai des 
de la finestreta de La Caixa). 
ES88 2100 5633 2502 0002 3543 (CCC: 2100 5633 25 02 
00023543). 
Un cop fet l'ingrés feu-nos arribar resguard a la coordinadora del 
servei migdia. En el cas que feu l'ingrés de 70 euros per 
l'abonament de 10 dies, la coordinadora us lliurarà l'abonament en 
rebre el resguard.  
Els usuaris es consideren fixes si fan ús durant tot el curs com a 
mínim 3 dies fixes no intercanviables: Usuaris de 5 dies 

http://ccivics.bcn.cat/barodeviver
mailto:biblioteca@escolalamaquinista.cat
mailto:salut@escolalamaquinista.cat
mailto:escola@escolalamaquinista.cat
mailto:auracultural@gmail.com
mailto:sac@santandreucontemporani.org
mailto:coorsantandreu@gmail.com
http://meseducacio.cat/
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setmanals: 116 euros Usuaris de 4 dies setmanals: 93 euros 
Usuaris de 3 dies setmanals: 70 euros. 
El preu diari bàsic és de 6,60 pels usuaris fixes. Per tal de cobrar 
una quota fixa les persones que s’incorporin o causin baixa durant 
el curs, se’ls aplicarà la compensació per regular el preu.  
En tot cas, les altes i baixes durant el curs han de ser 
excepcionals.  
El dia 5 de cada mes,  es farà el càrrec per domiciliació bancària. 
En cas de retorn del rebut, es carregaran les despeses de gestió 
(3 euros).  Totes les altres formes de cobrament han de ser 
excepcionals i pactades amb la direcció del centre o a través de 
la coordinadora de menjador.  
Retorns de menjador: En el cas de faltar 5 o més dies consecutius 
de menjador, es descomptarà el preu del menú en el rebut de 
gener i de juny.   
En principi, i sempre que es pugui mantenir, els usuaris fixes 
poden fer ús de manera gratuïta de l’ampliació horària del servei 
durant la jornada intensiva (de 15.30 a 16:30, les dues darreres 
setmanes de juny).  
Els usuaris esporàdics poden fer ús del servei migdia avisant a la 
coordinadora i presentant el resguard de l’ingrés (7,5 euros diaris 
o abonament de 10 dies al preu de 70 euros). En tots els casos és 
important avisar la coordinadora abans de les 9:30h del dia que 
es precisa el servei.  
Tots els canvis, avisos o reclamacions s’han de notificar per escrit 
a la Chantal, que és coordinadora de l’espai migdia, que atendrà 
de dilluns a divendres de 9h a 9:30h. 
  
Pas de vianants 
Us hem de demanar que no aparqueu els cotxes a la cantonada 
del carrer Ferran Junoy amb Sao Paulo, perquè priveu la visibilitat 
del pas de vianants. 
 
Web  
A la WEB del centre: http://www.escolalamaquinista.cat, podreu 
trobar informacions importants, així com el full informatiu de cada 
mes i el menú de menjador. 

 

  

http://www.escolalamaquinista.cat/
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8è PLENARI +EDUCACIÓ – 2ª GRADUACIÓ DE LA UNIVERSITAT DEL TEMPS LLIURE 

 

Si teniu previst participar en la jornada, retorneu aquest full:  

Família: ___________________________________________________________________________ 

Nombre de participants: ____________ Adults ___________  Infants ___________ 

En el cas de deixar als infants a l’esplai amb els monitors, cal omplir l’autorització:  

 

Jo, com mare, pare, de  ____________________________________________________________                      

autoritzo al meu fill/a, a participar en l’esplai organitzat  al Campus Mundet de la UB a la jornada de treball del proper 21 

de maig.  

Data ______________________________        Signatura del pare, mare o tutor:     

 

 

 

..................................................................................................................................................................................  

PARTICIPACIÓ UNIVERSITAT DEL TEMPS LLIURE   

Benvolgudes nenes, nens i famílies, us demanem que ompliu aquesta fitxa de participació, per a poder organitzar la festa de 
graduació de la UNIVERSITAT DEL TEMPS LLIURE, i que la lliureu a les tutores abans del dia 16 DE MAIG DE 2016, juntament 
amb el vostre passaport. Tal com sabeu calen 10 segells per graduar-se aquest any, però totes les persones que heu participat en 
alguna de les activitats i heu obtingut un segell, com a mínim, rebreu també un reconeixement a la vostra participació. 

 

NOM I COGNOMS……………………………………………………….………………………………………………………………………….. 

HE ACONSEGUIT ………………………………………………………………SEGELLS DE LA UNIVERSITAT DEL TEMPS LLIURE. 

 

 

Algunes activitats es realitzen amb posterioritat al plenari. En aquests casos, es segellarà l’activitat en fer la inscripció o reserva. 


